LHOTECKÝ ZPRAVODAJ č. 12/2014
Obecní úřad Lhotka, ul. Hořejší 16, 267 23 Lochovice, tel: 311 584 887
E-mail: lhotka@oulhotka.cz
Web obce: http://www.oulhotka.cz/
Úřední hodiny OÚ: čtvrtek 18,00 - 20,00 hod.

Důležitá telefonní čísla:
Elektrický proud – poruchy
Voda
Starosta obce Lhotka

Nemocnice Hořovice
Dětská pohotovost Příbram
Velitel hasičů Lhotka

840 850 860
800 100 663
721 084 881

311 542 111
318 641 307
608 454 389

Pozvánka na veřejné zasedání obce Lhotka dne 18. 12. 2014
Zastupitelé obce Lhotka zvou občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2014,
které se bude konat od 19.00 hod. v Hasičské zbrojnici.
Program: 1) Schválení rozpočtového opatření č. 11

2) Schválení rozpočtu na rok 2015

3) Diskuse

Rozsvícení vánočního stromku
Již po čtvrté rozsvítili společně obyvatelé Lhotky vánoční strom. Čtvrtý ročník velmi oblíbené akce se konal
poslední listopadovou sobotu a tradičně ji organizovali místní dobrovolní hasiči, kteří letos oslavili 120. výročí založení
svého sboru. Poprvé v historii se na akci podílel Středočeský kraj, který přispěl z fondu hejtmana 10 tisíc korun.
Lidé všech generací přihlíželi humoru hasičů i zpěvu místních žen a dětí na podiu nedaleko vzrostlého stromu,
který se vzápětí rozsvítil a oblohu nad nimi rozzářil ohňostroj. Vrcholem byl živý betlém v podání místních
nadšenců, který sklidil zasloužený úspěch všech přítomných. Když se pak ve tmě objevil Ježíšek ve voze taženém
koňmi, nenašel se nikdo, kdo by nadšeně netleskal. Děti plné zážitků z předchozích soutěží se doslova hrnuly ke koňskému
spřežení v očekávání nadílky.
Obec spustila nový web
Zastupitelé spustili nové www stránky obce Lhotka, kde budou postupně prezentovány veškeré
podstatné informace o činnosti a aktivitách v obci. Nové www stránky jsou k dispozici na adrese
www.oulhotka.cz Na nové doméně tak budou zveřejňovány všechny podstatné informace o chodu obce,
probíhajících či nově připravovaných akcích. Zastupitelé obce rádi přivítají nové náměty na doplnění či rozšíření
jednotlivých rubrik či akcí, které by měly být na novém webu obce zveřejněny.
Kuželkáři TJ Lhotka
Naši kuželkáři v závěrečném 11. kole Krajského přeboru I. („A“ tým TJ Lhotka) podlehl na hřišti TJ
Sokol Brandýs nad Labem „A“ místnímu týmu 6:2 (2 572 : 2 472) přesto se nachází po odehrané podzimní
části ve středu tabulky na 7. místě. „B“ tým v závěrečném 11. kole podlehl těsným rozdílem na domácí půdě
TJ Sokol Brandýs nad Labem C 4 : 2 (1 523 : 1 529) a přezimuje na 11. příčce Krajského přeboru II.
Výstavba parkovacích stání na podporu cykloturistiky dokončena
Výstavba parkovacích stání na podporu cykloturistiky v obci Lhotka byla v souladu se stanoveným
harmonogramem úspěšně dokončena. Akce, jejíž realizace byla podpořena z fondů Středočeského kraje, bude
nyní ukončena i po administrativní stránce, kdy bude zpracována tzv. zpráva závěrečného vyhodnocení, která
bude následně předložena na Středočeský kraj. Výstavbou bylo realizováno 10 parkovacích stání, osazeny dva
odpadkové koše a umístěny stojany pro kola. Zastupitelé již nyní lokalizují další vhodná místa pro realizaci
obdobných projektů a kompletují podklady pro podání nových žádostí do Fondů Středočeského kraje, které by měly být
otevřeny v polovině prosince 2014.
Jednání s ÚZSVM úspěšně pokračují
Zastupitelé obce Lhotka zahájili bližší jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM) – odloučené pracoviště Beroun ve věci převodu pozemku nacházejícího se za hasičskou zbrojnicí. Po
zajištění převodu pozemku na ÚZSVM a podané žádosti o jeho převod na Obec Lhotka byl v současné době
dojednán jeho případný bezúplatný převod na obec Lhotka. Celý administrativní proces by měl být dokončen po
zpracování znaleckých posudků a doložení potřebných podkladů ze strany obce Lhotka na počátku roku 2015.

Převod pozemků pod tribunou a vodojem bude brzy dokončen
Projednávaný převod pozemku pod tribunami, převod šaten i převod pozemku pod vodojemem
jde do finále. Uzavření potřebných smluv je dojednáno s vlastníkem předmětných nemovitostí - Lesy ČR
na počátek roku 2015 a to po zpracování znaleckých posudků na předmětné nemovitosti v souladu
s novelizovanou oceňovací vyhláškou. Samotné zavkladování na katastru nemovitostí by mělo být
provedeno do konce března 2015.
Výstavba vodohospodářské infrastruktury
Výstavba vodohospodářské infrastruktury v obci Lhotka úspěšně pokračuje v souladu se stanovenými
harmonogramy jednotlivých akcí. V současné době byl aktualizován postup prací na výstavbě kanalizace na
měsíce prosinec/2014 a leden/2015. Do Vánoc by měly být dokončeny práce na výstavbě kanalizace v ulicích
V Koutě a Hořejší (po úsek vyfrézované vozovky) a zahájeny práce v ulici Větrná (od křižovatky s ulicí
Plešivecká). Na počátku měsíce ledna budou práce pokračovat v ulici Větrná a v úseku pole - „pod kostelem“ po
ulici Dolní. Zároveň upozorňujeme občany na možné odchylky od stanoveného harmonogramu s ohledem na
vývoj počasí.
Územní souhlasy na kanalizační / vodovodní přípojky
Územní souhlasy na domovní část kanalizačních přípojek, kanalizační přípojky či vodovodní
přípojky byly Městským úřadem v Hostomicích zpracovány a jsou k dispozici k vyzvednutí na Obecním
úřadě obce Lhotka. Územní souhlasy budou vydávány od počátku roku 2015, aby bylo možné spojit
návštěvu obecního úřadu společně s možností uhrazení poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok
2015. Žádáme proto vlastníky jednotlivých nemovitostí, kteří podávali žádost o získání územního
souhlasu, aby se zastavili na obecním úřadě pro jeho vyzvednutí.
Místní poplatky pro rok 2015
Zastupitelstvo obce Lhotka informuje občany, že termín pro uhrazení poplatků za svoz komunálního
odpadu/poplatků za psy je stanoven nejpozději do 28. 2. 2015, chataři a chalupáři do 31. 8. 2015. Výše poplatků za svoz
komunálního odpadu je pro rok 2015 stanovena ve stejné výši jako v roce 2014 tj. 500,- Kč / osobu trvale
bydlící. Chataři a chalupáři hradí 500,- Kč za nemovitost. Výše poplatku za psa se pro rok 2015 se rovněž
nemění. Jeden pes 50,- Kč, za každého dalšího psa 75,- Kč. Platbu je možné provést osobně na obecním úřadě
v úředních hodinách nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet číslo: 11527131/0100, variabilní symbol
je číslo popisné rodinného domu. Do textu uveďte, jaký poplatek hradíte.
Zprůjezdnění ulice Krátká
Po úspěšném převodu předmětného pozemku parcelní číslo 57 v ulici Krátká na obec Lhotka,
který umožní zprůjezdnění ulice Krátká a její napojení na ulici Dolní, byl již získán i samotný územní
souhlas

na

dělení

pozemků

v předmětné

lokalitě.

Po

zpracování

geometrického

plánu

s dělením/scelováním pozemků v řešené lokalitě a jeho ověření na příslušném katastrálním pracovišti
v Berouně bude dokompletován vlastnický převod a zahájeny práce na vlastním zajištění zprůjezdnění
ulice Krátká (odstranění křovin, stromů, atd.)
Společenská rubrika
Životní jubileum
V měsíci prosinci 2014 oslaví významné životní jubileum:
Černá Marie

Cirklová Helena
Pokorná Marie

Kalinová Vlasta

Hejduková Jaroslava

K tomuto významnému životnímu výročí blahopřejeme a přejeme do dalších let mnoho zdraví a
spokojenosti.

Veselé Vánoce, klidné svátky, šťastný nový rok 2015
a mnoho pracovních i osobních úspěchů
přeje zastupitelstvo obce Lhotka

